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Skole-hjem-samarbejde
Et g odt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er vig tig t for barnets skoleg ang
Forældre og s kole er dog ikke altid enige om, hvad
der tjener barnet ellers klas s ens fælles s kab
beds t. Derfor er det vigtigt, at begge parter er
parat til at tale med, lytte til hinanden og indgå
kompromis er, s om gavner barnet. I nogle tilfælde
kan man s om forælder opleve, at det kan være
vans keligt at blive hørt i kommunikationen med
repræs entanter for s kolen.

als idige udvikling. Samarbejdet drejer s ig både
om s ociale og undervis nings mæs s ige forhold,
dvs . ikke alene om undervis ningen i fagene,
klas s etrinnets eventuelle tes t og prøver og andre
aktiviteter s om temauger og eks kurs ioner mv.,
men ogs å om elevernes og klas s ens fys is ke og
ps ykis ke arbejds miljø, herunder ro til læring,
klas s ens s ociale liv, mobning og lign.

Skole- hjem- s amarbejde er en
nødvendig hed

Det g ode s amarbejde
Det er i alles interes s e, at s amarbejdet om det
enkelte barn er kons truktivt. Når det gælder det
enkelte barns læring og udvikling, har man s om
forælder brug for at kunne kommunikere med
s kolen, liges om man har krav på, at man af s kolen
regelmæs s igt holdes orienteret om, hvordan
s kolen vurderer barnets udbytte af
undervis ningen. Til gengæld har man s om
forælder pligt til, at ens barn møder op i s kolen undervis nings parat og til tiden.

Bes temmels erne om forældres amarbejde er
fas tlagt allerede i folkes kolelovens § 2, s tk. 3, s om
fas ts lår, at "elever og forældre s amarbejder med
s kolen om at leve op til folkes kolens formål".
Samarbejdet finder s ted både på et
repræs entativt plan, hvor forældrenes interes s er
er repræs enteret af s kolebes tyrels en, og på et
praks is plan mellem s kolen og det enkelte barns
forældre. Uans et form har det altid til formål at
s tyrke hvert enkelt barns læring og

Kont akt med s kolen i hverdag en
1

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE / 30. OKTOBER 2018

WWW.FORAELDRERAADGIVNINGEN.DK

En s tor del af kontakten mellem s kole og hjem
foregår via ForældreIntra, s om giver mulighed for
at informere, koordinere, dele viden og
kommunikere. Som forælder er det vigtigt at følge
med her, s å man er ajour både med hens yn til ens
barns arbejds opgaver og eventuelle
lærerberetninger om aktuelt fra den s enere tids
undervis ning.

i en s ag, bør vedkommende indhente s yns punkter
om s agen fra de lærere og pædagoger, der kender
barnet i dagligdagen på s kolen. A t møde op
forberedt er en fordel for alle parter, men det er
s amtidig vigtigt, at man gør s ig klart, at de
indhentede oplys ninger vis er s agen s et med
s kolens øjne og mås ke ikke s ådan, s om hjemmet
oplever den. Det er derfor en god idé, at ogs å
forældrene hjemmefra forbereder s ig på at
fortælle om s agens hovedpunkter.

Der er tilfælde, hvor kommunikation via
ForældreIntra ikke er optimal, f.eks . hvis man er
bekymret for ens barns trivs el. Det er derfor af s tor
betydning, at s kolen og lærerne har meldt klart ud,
hvordan og hvornår man s om forælder i en
problems ituation kan komme i kontakt med
klas s elæreren eller andre relevante pers oner på
s kolen.

Kont akt t il s kolebes t yrels en
Det er s kolebes tyrels ens opgave at varetage
forældrenes s yns punkter i s kolen.
Skolebes tyrels en har tils yn med og kan fas ts ætte
principper for alle dele af s kolens virks omhed.
Skolebes tyrels en kan derfor være god at kontakte
ved mere principielle problems tillinger, s om
vedrører flere børn.

Skole- hjem- s amt aler om det
enkelt e barn
Orienteringen om et barns trivs el og faglige
udvikling s ker ved s amtaler mellem
forældremyndighedens indehaver og (nogle af) de
lærere og pædagoger, s om barnet har. Skole-hjem
s amtaler kan bl.a. tage udgangs punkt i barnets
elevplan. Elevplanen s kal både indeholde en
s tatus på barnets faglige udvikling, og et
fremadrettet pers pektiv, der kan danne grundlag
for aftaler om, hvad s kolen, barnet og familien kan
gøre for at s tøtte barnets faglige læring og s ociale
udvikling.

Klas s elæreren er den primære
kont akt pers on
Barnets klas s elærer er familiens primære
kontaktpers on på s kolen. Ops tår der problemer i
fagene eller med klas s ekammerater, er det en god
idé førs t at kontakte klas s elæreren.

Kont akt t il s kolelederen kan være
nødvendig t
Det kan være nødvendigt at kontakte s kolens
ledels e, hvis problems tillinger vedrørende et barn
ikke kan løs es i s amarbejde med klas s elæreren.
Skolelederen har det overordnede ans var for og
træffer alle konkrete bes lutninger om s kolens
elever. Skolelederen har bl.a. kompetencen til at
bes lutte mere indgribende forans taltninger, f.eks .
klas s e- eller s koleflytninger.
Inddrages s kolelederen
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